
Sonera Laajakaista Valokuitu - Käyttöönotto-ohje

Kytke koneesi datapistorasiaan & rekisteröidy käyttäjäksi

Kytke koneesi Ethernet-kaapelilla seinässä olevaan datapistorasiaan, käy rekisteröitymässä Sonera 
Laajakaista Valokuitu -käyttäjäksi.

Rekisteröityminen Sonera Laajakaista Valokuidun –käyttäjäksi:

Kun kytket tietokoneesi Ethernet-verkkosovittimeen ja avaat selaimen, päädyt automaattisesti 
Sonera Laajakaista Valokuitu:n aloitussivulle. Mikäli selain ei automaattisesti avaa aloitussivua, 
kirjoita internetosoitteeksi mikä tahansa osoite ja päädyt ko. sivulle.

Portaalissa etene seuraavasti:

1.
• Tilaan uuden Sonera Laajakaista Valokuitu -liittymän

• Kampanjakoodi

• Sopimustyyppi

• Liittymänopeus ja hinnat

2. Tukiohjelmistot

Tukiohjelmistot-kohdasta voit ladata itsellesi internetin käyttöä helpottavia ohjelmistoja, kuten 
esimerkiksi viruksia ja haittaohjelmia torjuvan Sonera Tietoturvan ja asennustukea tarjoavan Sonera 
Internet Avustajan.

• Jos tietokoneesi tietoturva-asiat eivät ole vielä kunnossa, suosittelemme lataamaan tarvittavat
ohjelmat sivulta ja jatka vasta sitten eteenpäin

• Jos tietokoneesi tietoturva-asiat ovat jo kunnossa, laita ruksi kohtaan:
Olen jo aikaisemmin ladannut koneelleni virusturvan, ja jatka eteenpäin

3. Henkilötunnus

Täytä tähän kohtaan oma henkilötunnuksesi.

4. Tunnistautuminen

Henkilöllisyytesi tarkistetaan verkkopankkitunnuksilla (Säästö-/Paikallisosuuspankki, Tapiola,
Ålandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki, Nordea, Sampopankki ja Osuuspankki). Jos
käytössäsi ei ole verkkopankkitunnuksia, rekisteröinti laajakaistan käyttäjäksi tapahtuu 
englanninkielisen rekisteröitymisportaalin kautta. Voit palata alkuun painamalla milloin vain 
”Keskeytä”.

5. Tilaustiedot

Asiakkaan tiedot: Täytä tähän kohtaan omat asiakastietosi.



Vahvistan asennusosoitteen oikeaksi: Rastita tämä ruutu, jos yllä oleva osoite on oikein.

Sähköpostiosoite: Täytä tähän kohtaan käytössäsi oleva sähköpostiosoite, johon lähetämme
laajakaistaliittymän toimitusvahvistuksen.

Laskutustiedot: Sonera Laajakaista Valokuidun nopeusluokka 10/10 Mbit/s sisältyy huoneistosi 
vuokraan, joten siitä ei peritä erillistä maksua. Voit jättää tämän kohdan täyttämättä.

6. Yhteenveto

Tutustu palvelukuvaukseen sekä tilaus- ja toimitusehtoihin, ja hyväksy ne rastimalla ruudut.

7. Vahvistus

Sonera Broadband Fibre – How to get started

Connect your computer to a data socket and register as a user

Connect your computer to a data wall socket with an Ethernet cable, and then register as a Sonera 
Broadband Fibre user.

How to register as a Sonera Broadband Fibre user

When you connect your computer to an Ethernet adapter and open the browser, the start page of 
Sonera Broadband Fibre opens automatically. If the start page does not open automatically, type in 
any web site address to open the page.

In the portal, proceed as follows:

1.
I wish to subscribe to Sonera Broadband Fibre 

Campaign code

Agreement type

Access rate and prices

2. Support programs

Under ‘Support programs’, you can download programs that make it easier for you to use the 
Internet, such as Sonera Tietoturva, which protects your computer against viruses and malware, and 
Sonera Internet Assistant, which provides you with installation support.

If the information security of your computer is lacking in any way, we recommend that you should 
download the necessary programs from this page before continuing.

If the information security of your computer is already in order, tick the option ’I have already 



downloaded anti-virus software to my computer’ and then continue to the next step.

3. Personal identity code

Fill in your personal identity code.

4. Authentication

The user’s identity is authenticated with online banking codes (Säästöpankki/Paikallisosuuspankki, 
Tapiola, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki, Nordea, Sampopankki and Osuuspankki). If you 
do not have online banking codes, you can register as a broadband user through the English-
language registration portal. You can go back to the beginning at any time by pressing 
‘Discontinue’..

5. Order information

Customer information: Fill in your customer details.

’I confirm that the installation address is correct’: Tick this box, if the address above is correct.

E-mail address: Enter the email address to which you want us to send a delivery confirmation of 
your  broadband access.

Billing details: The access rate of 10/10 Mbit/s of Sonera Broadband Fibre is included in the rent or 
condominium payment of your flat, so you will not be charged for it separately. You can leave this 
field empty.

6. Summary
Read the service description and the order and delivery terms, and accept them by ticking the 
appropriate boxes.

7. Confirmation


